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Reducerea sărăciei în Europa
Europa dorește reducerea sărăciei. Fondul de
ajutor european pentru cele mai defavorizate
persoane (FEAD) constituie una dintre modalitățile
de realizare a acestui obiectiv. Fondul a fost lansat
în martie 2014 cu obiectivul principal de a rupe
cercul vicios al sărăciei și precarității. În acest
sens, fondul furnizează asistență nefinanciară
unora dintre cele mai vulnerabile persoane din UE.

Cine beneficiază și ce fel de
ajutor primește?
Fondul oferă asistență persoanelor fizice, fami
liilor, gospodăriilor sau grupurilor de persoane din
statele membre ale UE. Asistența poate fi sub
formă de alimente, îmbrăcăminte și alte produse
de bază, precum și sfaturi, consiliere sau alt ajutor
pentru reintegrarea în societate. De asemenea,

FEAD poate să finanțeze activități de incluziune
socială de sine stătătoare pentru cele mai defa
vorizate persoane, concepute pentru a consolida
competențele și capacitățile acestora, astfel încât
acestea să poată depăși dificultățile sau discri
minarea cu care se confruntă în viața de zi cu zi.

Care sunt obiectivele FEAD?
FEAD are obiectivul de a contribui la atenuarea
celor mai grave forme de sărăcie din UE. Fondul
va participa astfel la atingerea obiectivului UE
de a reduce numărul persoanelor aflate în situație
de sărăcie sau expuse riscului de sărăcie cu cel
puțin 20 de milioane până în 2020. Prin ajutarea
grupurilor din societate care se confruntă cu cele
mai mari dificultăți, fondul urmărește și obiectivul
mai amplu al consolidării coeziunii sociale.

FEAD pe scurt
Obiective:
yy contribuția la atenuarea celor mai grave forme de
sărăcie;
yy promovarea și creșterea coeziunii sociale;
yy sprijinirea realizării obiectivului UE de reducere
a sărăciei până în 2020.

yy finanțarea activităților care contribuie la
incluziunea socială a celor mai defavorizate
persoane.

Tipuri de asistență materială:
yy pachete de alimente sau mese;
yy îmbrăcăminte și încălțăminte;

Domeniul de acțiune:

yy rechizite școlare;

yy sprijinirea programelor naționale prin intermediul
cărora se distribuie asistența materială către cele
mai defavorizate persoane;

yy alte produse de bază (săpun, șampon etc.).

yy sprijinirea colectării și a distribuirii donațiilor de
alimente în vederea reducerii risipei de alimente;

Acoperirea geografică:
yy în toate cele 28 de state membre ale UE.
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O nouă abordare

Mai mult decât alimente

UE le oferă ajutor alimentar celor mai nevoiași de
peste un sfert de secol. Acest ajutor a început în
1987 cu Programul de distribuire a produselor
alimentare către persoanele cele mai defavorizate
din Comunitate (PEAD). PEAD a canalizat alimente
prin intermediul organizațiilor aflate în contact
direct cu persoanele care se confruntau cu pre
caritatea materială, iar statele membre au parti
cipat în mod voluntar. De acest program de succes
au beneficiat 18,9 milioane de persoane în 2011
în cele 20 de state membre beneficiare.

FEAD aduce o nouă abordare pentru ajutarea
celor mai defavorizate persoane din UE. Acesta
le oferă statelor membre mai multă flexibilitate
în ceea ce privește obținerea de alimente pentru
distribuire. Mai mult, fondurile FEAD pot fi utilizate
și pentru furnizarea de îmbrăcăminte și alte bunuri
esențiale precum pantofi, săpun și șampon. Cu
alte cuvinte, fondul poate fi utilizat pentru a satis
face și alte nevoi materiale ale persoanelor aflate
în situație de sărăcie, nu numai nevoile nutrițio
nale ale acestora.

„Fondul poate fi utilizat pentru
a satisface și alte nevoi
materiale ale persoanelor
aflate în situație de sărăcie,
nu numai nevoile nutriționale
ale acestora.”

Principalele principii ale FEAD
FEAD se bazează pe principiile următoare:
yy Nediscriminarea: ameliorarea și menținerea
egalității dintre bărbați și femei; respect și
demnitate pentru toți.
yy Mediul: luarea în considerare a posibilului impact
asupra climei la achiziționarea de alimente și
depunerea de eforturi pentru reducerea risipei de
alimente.
yy Promovarea unei alimentații echilibrate:
contribuirea la o alimentație echilibrată a celor mai
defavorizate persoane.
yy Parteneriatul: formarea de parteneriate între
statele membre, autoritățile regionale și locale și
organizațiile neguvernamentale (ONG‑uri).
yy Eficacitatea și eficiența: implementarea unei
bune gestiuni financiare și reducerea sarcinilor
administrative.

Promovarea integrării sociale
Aspectul cel mai relevant al FEAD este acela că
solicită completarea sprijinului pentru nevoile de
bază cu sfaturi și îndrumări, în vederea promovării
integrării sociale. Fondul furnizează ajutor imediat
persoanelor defavorizate pentru a le ajuta pe
acestea să‑și îmbunătățească situația de viață.
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Sărăcia în Europa: realitatea
În ciuda progresului economic al Europei, sărăcia
și precaritatea continuă să fie un aspect semni
ficativ aici. În 2013, aproape unul din cinci euro
peni – adică aproape 100 de milioane de
persoane – se afla într‑o stare materială precară,
în timp ce 9,6 % din cetățenii UE trăiau într‑o
situație de precaritate materială gravă. Mai mult,
aproape unul din patru europeni, adică 122,9 mili
oane de persoane, trăia într‑o familie expusă
riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Copiii
erau expuși unui risc mai mare de sărăcie sau de
excluziune socială decât restul populației în 20
din cele 28 de state membre ale UE (1).

„Aproape unul din cinci
europeni se află într‑o stare
materială precară.”
Conform unei estimări de specialitate pentru anul
2009, în UE ar putea exista, într‑o noapte oare
care, 410 000 de persoane fără adăpost. Aceasta
ar putea implica faptul că un număr de circa
4,1 milioane de persoane din UE sunt fără adăpost
în fiecare an pentru o perioadă mai scurtă sau
mai lungă (2). Studiile realizate de către Federația
Europeană a Organizațiilor Naționale care lucrează
cu persoanele fără adăpost arată că numărul
acestora continuă să crească în majoritatea sta
telor membre.

(1)	Statistici Eurostat explicate: Material deprivation and
low work intensity statistics.
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Material_deprivation_and_low_work_
intensity_statistics#At_risk_of_poverty_or_social_
exclusion.
(2)	H. Frazer, E. Marlier și I. Nicaise, A Social Inclusion
Roadmap for Europe 2020. Cifre neverificate.

Sărăcia: o problemă europeană

Unul din cinci
europeni
adică aproape 100 de
milioane de persoane se află
într‑o stare materială precară.

Unul din patru
europeni
adică aproximativ 120 de
milioane de persoane trăiau
în gospodării expuse riscului
de sărăcie sau de excluziune
socială în 2013.

Unul din patru copii
europeni
adică aproape o pătrime
din toți copiii (27,6 %) erau
expuși riscului de sărăcie sau
de excluziune socială în 2013.

Aproape unul din
100 de europeni
adică aproximativ patru
milioane de persoane sunt
fără adăpost în întreaga UE –
inclusiv tineri, migranți și familii
cu copii.

© Belgaimage
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Cine beneficiază de FEAD?
Precaritatea nu îi afectează pe
toți în mod egal
În UE există o divergență tot mai mare în ceea
ce privește precaritatea, atât în cadrul statelor
membre, cât și între acestea. Dată fiind această
diversitate, este în mod evident necesar ca statele
membre să adopte soluții adaptate la situația
națională proprie. FEAD le permite statelor flexi
bilitatea de a face acest lucru, prin identificarea
grupurilor specifice de persoane pe care le va
sprijini fondul.

Grupurile vizate de FEAD
Persoanele care vor beneficia de sprijin din partea
FEAD se stabilesc la nivel național. În timp ce
abordările naționale diferă și pot viza nevoi sau
provocări specifice cu care se confruntă o regiune
anume, unele dintre grupurile avute în vedere
pentru asistență alimentară și/sau materială de
bază sau pentru măsuri de incluziune socială sunt:
yy persoanele care se confruntă cu sărăcia;
yy persoanele fără adăpost;
yy copiii;
yy vârstnicii;
yy persoanele cu handicap;
yy persoanele care trăiesc în zone îndepărtate;
yy familiile de imigranți.

Povești de pe teren:
Persoane reale care au primit ajutor real
Următoarele sunt exemple de familii care au beneficiat
de asistență cofinanțată din partea FEAD.

Acordarea de ajutor unei familii cu părinți
șomeri pentru a‑și stabiliza situația
Această familie este alcătuită din șase persoane: părinții
șomeri și cei patru copii ai lor, cu vârsta cuprinsă între
opt și 17 ani. Părinții nu au dreptul la nicio prestație
socială; aceștia se întrețin din slujbe temporare.
O organizație caritabilă îi oferă acestei familii ajutor
alimentar finanțat de FEAD, precum și sprijin pentru
incluziune socială. Familia primește, de asemenea, fructe
și legume, prin intermediul unui program implicând
cultivatorii de fructe locali, conceput pentru a preveni
risipa de alimente.
Datorită contactului său constant cu organizația de
sprijin, familia poate să combată sărăcia și să evite
excluziunea socială. Ca urmare a sprijinului, membrii
familiei se bucură de mese regulate echilibrate și pot
gestiona bugetul gospodăriei.

Sprijinirea unei mame singure pentru a le
asigura o alimentație echilibrată celor trei
copii ai săi
Această mamă singură s‑a străduit din răsputeri pentru
a‑și crește cei trei copii în vârstă de 16, 13 și patru
ani. Mama trăiește împreună cu copiii ei într‑un cămin
pentru mamele necăsătorite și copii acestora, gestionat
de o organizație caritabilă locală.
Singurul venit al familiei este alocația familială și
alocația de creștere a copiilor pentru mamele singure.
Primăvara și vara, mama primește de lucru prin
intermediul organizației de caritate. Familia participă la
programul „soluționarea lipsei unui adăpost”.
Familia este sprijinită cu ajutor alimentar în cadrul
programului FEAD implementat de organizația caritabilă
în cooperare cu o bancă de alimente locală. Familia
primește, de asemenea, fructe, legume și pâine de
la o altă organizație caritabilă pentru a o ajuta la
satisfacerea nevoii de a avea o alimentație echilibrată în
fiecare zi. Asortimentul de alimente primit ajută familia
la reducerea costurilor pentru achiziționarea acestora.

© Belgaimage
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Ce fel de asistență se oferă?

Iată câteva exemple de tipuri de asistență care
pot fi oferite:

Sprijin alimentar, de exemplu:
yy pachete de alimente;
yy mese;
yy colectarea și distribuirea alimentelor donate.

Asistență materială, de exemplu:
yy articole de igienă de bază;
yy îmbrăcăminte/saci de dormit;
yy rechizite școlare.

Asistență sub formă de măsuri
auxiliare, de exemplu:
yy informații despre serviciile sociale disponibile;
yy informații despre adăposturi temporare;
yy cultură financiară și medierea datoriilor;
yy informații despre menținerea unei alimentații
echilibrate;
yy acces la servicii de sănătate și educaționale;
yy sprijin psihologic și emancipare.

Exemple de pachete de asistență tipice © Ministerul Bunăstării – Republica Letonia

Fiecare țară a UE și‑a adaptat asistența pe care
o furnizează. De exemplu, țara se poate concentra
pe ajutor alimentar sau pe bunuri de consum de
bază pentru cele mai defavorizate persoane. De
asemenea, țara poate să organizeze activități de
incluziune socială pentru a satisface cât mai bine
nevoile locale.
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Alte activități de incluziune
socială, de exemplu:
yy activități de diseminare;
yy activități de socializare și relaționare;
yy formare pentru îmbunătățirea încrederii în
sine, pentru un stil de viață mai sănătos și
mai activ și pentru îmbunătățirea
competențelor;

yy activități de orientare și informații despre
drepturi și obligații;
yy formare lingvistică.

Tipul de asistență furnizată de FEAD
Tipul de asistență furnizată de FEAD
Sprijin alimentar
Asistență materială de bază

Insulele Canare

Asistență alimentară și materială de bază
Programe operaționale de incluziune socială

Guadelupa
și Martinica

Guyana
Franceză

Mayotte Réunion

Insulele Azore

Madeira

REGIOgis

© Belgaimage
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Cum ajunge asistența materială
din partea FEAD la oameni?
1. Planificare și personalizare: statele
membre și‑au planificat programele pe baza
situațiilor și a nevoilor lor naționale. Statele
pot combina asistența care va fi furnizată:
doar alimente, doar bunuri sau ambele.
2. Alegerea modelului de implementare
preferat: fiecare autoritate națională a decis
apoi cum să organizeze furnizarea de asis
tență din partea FEAD la nivel național.
3. Aprobarea programelor: Comisia Euro
peană a aprobat programele operaționale ale
tuturor statelor membre, care se vor derula în
perioada 2014-2020.
4. Selectarea organizațiilor partenere:
organizațiile partenere (publice sau nonprofit)
sunt selectate de către statele membre pentru
gestionarea sprijinului din partea FEAD. Fondul
urmărește să evite plasarea unor sarcini admi
nistrative considerabile asupra acestor par
teneri, în special asupra ONG‑urilor locale care
se bazează pe voluntari.

5. Achiziționarea și transportarea asistenței: asistența trebuie să fie achiziționată
mai întâi de către o autoritate națională sau
o organizație parteneră. Aceasta trebuie să
fie transportată apoi la toate organizațiile
partenere însărcinate cu distribuția.
6. Acordarea asistenței: organizațiile parte
nere distribuie asistența către cele mai defa
vorizate persoane. Distribuirea asistenței
materiale trebuie să fie combinată cu măsuri
nemateriale complementare, precum îndru
mare și sprijin (cu excepția cazurilor în care
distribuirea se realizează în infrastructuri pen
tru îngrijirea copiilor).

Organizațiile partenere:
reprezentanții pe teren ai FEAD
Organizațiile partenere sunt obligatorii pentru
toate programele FEAD și pot fi organisme
publice naționale, regionale sau locale sau
ONG‑uri. Acestea sunt însărcinate cu distribuția
efectivă a asistenței și/sau cu furnizarea
măsurilor de incluziune socială către cele
mai defavorizate persoane. Se presupune că
organizațiile au know‑how‑ul relevant care să le
situeze pe poziția cea mai bună pentru a ajunge
la grupurile vizate de FEAD, care uneori pot
fi dificil de găsit. Schimbul de informații și
de cele mai bune practici dintre organizațiile
partenere este o parte‑cheie a platformei FEAD
și o modalitate de a dezvolta sinergii în Europa.
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Cât de mare este bugetul?
Bugetul total al FEAD este de aproximativ
4,5 miliarde EUR în termeni reali pentru perioada
2014-2020. Cea mai mare parte a acestuia –
3,8 miliarde EUR – provine de la bugetul UE, iar
statele membre vor completa această cifră cu
674 de milioane EUR drept cofinanțare
națională.

Cum se monitorizează
utilizarea bugetului?
UE dorește să măsoare performanța programelor
FEAD. Din acest motiv, noul fond conține prevederi
pentru monitorizare, raportare și evaluare. Prin
cipalele prevederi sunt următoarele:
yy reuniuni anuale între fiecare stat membru și
Comisie pentru discutarea progreselor
realizate în cursul anului;
yy depunerea rapoartelor de implementare în
fiecare an pentru a urmări progresele
realizate;
yy raportarea privind progresele cu ajutorul
indicatorilor comuni pentru toate statele
membre;

Platforma FEAD: schimbul de
cunoștințe, găsirea de sinergii
Mai mult decât o simplă sursă de finanțare,
FEAD este și o rețea. Din rețeaua FEAD pot face
parte organizațiile partenere care participă la
implementarea programelor FEAD naționale,
autoritățile de management și organizațiile de la
nivel european, național, regional sau local implicate
în monitorizarea acțiunilor sau în lupta împotriva
sărăciei și a excluziunii sociale.
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yy prezentarea de către Comisie a unui rezumat
al rapoartelor de implementare către Parla
mentul European și Consiliu la sfârșitul
fiecărui an;
yy prezentarea unei evaluări pe termen mediu
a FEAD până la sfârșitul anului 2018.

Cum completează FEAD alte
măsuri de sprijin din partea UE?
FEAD completează lacunele politicii de coeziune
a UE, asistând cele mai vulnerabile persoane cu
ajutor tangibil. Fondul completează și acționează
împreună cu alte instrumente de finanțare ale
UE și în special cu Fondul social european (FSE).
FSE este angrenat în principal în îmbunătățirea
oportunităților de angajare ale oamenilor, în timp
ce FEAD nu finanțează măsurile active pe piața
forței de muncă.
Obiectivul FEAD este de a‑i ajuta pe oameni să
se elibereze de problema sărăciei și a excluziunii
sociale, abordând nevoile de bază ale acestora
și luând primele măsuri către reintegrarea în soci
etate. FSE poate interveni apoi pentru a sprijini
integrarea acestora pe piața muncii.

Schimbul, învățarea și consolidarea capacităților vor
cuprinde subiecte precum combaterea precarității
materiale grave, a sărăciei copiilor și a lipsei unei
locuințe, sprijinirea incluziunii sociale a celor mai
defavorizate persoane și aspectele tehnice ale
implementării FEAD. Interacțiunea dintre membrii
rețelei FEAD poate lua o varietate de forme, printre
care schimburile directe cu privire la inițiative
specifice, organizarea de seminare tematice,
reuniuni de evaluare inter pares și grupuri de
discuție. De asemenea, se vor utiliza în mod intensiv
instrumente de schimb online, inclusiv platformele
de socializare.

© Belgaimage
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FEAD în acțiune
Implementarea sprijinului din partea FEAD diferă
de la o țară la alta și chiar în cadrul aceleiași țări.
Exemplele prezentate aici nu sunt neapărat repre
zentative pentru sprijinul din partea FEAD la nive
lul întregii țări, dar oferă o idee despre cine și cum
asigură sprijinul, precum și despre cât de eficient
este acesta.

Polonia
Banca de alimente din Olsztyn obține alimente
de la producătorii și distribuitorii de alimente și
le transmite la organizațiile implicate în sprijinirea
persoanelor expuse riscului de excluziune socială.
Alimentele sunt distribuite la organizații de cari
tate, la instituții educaționale, la centre de pro
tecție socială și la centre pentru persoane fără
adăpost, persoane cu handicap, mame singure
sau copii. Aceste organizații partenere furnizează
cutii de alimente sau mese.
Pe lângă distribuirea de alimente, banca de ali
mente colectează donații de alimente, furnizează
educație privind risipa de alimente și alimentația
adecvată a persoanelor de toate vârstele și oferă
activități sociale care îi stimulează pe partenerii
locali să conlucreze pentru a îmbunătăți situația
persoanelor expuse riscului de excluziune
socială.
Banca de alimente a primit sprijin de la PEAD și
FEAD începând din 2004. În 2014, banca de ali
mente a lucrat cu 284 de organizații, care au
furnizat ajutor alimentar unui număr de
83 011 persoane. Datorită primirii alimentelor,
beneficiarii sprijinului finanțat din partea FEAD
pot realoca fondurile pentru achiziționarea altor
produse necesare, precum materiale educaționale
pentru copii, produse de curățenie și medica
mente. De asemenea, produsele de la banca de
alimente îi ajută pe oameni la menținerea unei
alimentații echilibrate.

Letonia
Asociația Samariteană din Letonia este o orga
nizație de interes public orientată spre acțiune,
bazată pe voluntariat și independentă din punct
de vedere politic și religios. Mottoul său este:
„Ajutor pentru viață”. Asociația este unul dintre
cele mai mari ONG‑uri din Letonia. Aceasta fur
nizează îngrijire la domiciliu, transport specializat,
centre de îngrijire socială, centre de criză pentru
victimele violenței, cursuri de prim‑ajutor și pro
iecte de caritate pentru sprijinirea persoanelor
sărace. În plus, pachetele de alimente, seturile de
igienă, rechizitele școlare și ghiozdanele sunt
combinate, când este cazul, cu măsuri auxiliare
sprijinite de FEAD.
Asociația furnizează asistență din partea FEAD
în cooperare cu patru parteneri regionali, ONG‑uri
acoperind șapte districte ale Letoniei, prin nouă
puncte de distribuție. Pentru persoanele cu mobi
litate redusă, asociația oferă pachete la domiciliul
persoanei.
Datorită sprijinului din partea FEAD, în ultimul an
asociația a putut să furnizeze 17 395 de pachete
cu alimente, 5 170 de pachete cu articole de igienă
și 795 de pachete cu materiale școlare. Asistența
îi ajută pe copiii din familiile beneficiare să men
țină standarde de igienă corespunzătoare și să
frecventeze școala.
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Franța
Federația Franceză a Băncilor de Alimente coor
donează o rețea de 79 de bănci de alimente din
Franța și din trei teritorii de peste mări. Băncile
de alimente colectează, gestionează și distribuie
alimente gratuite, pentru a‑i ajuta pe oameni să
se repună pe picioare.
Băncile de alimente nu distribuie însă alimentele
direct. Din contră, ele se bazează pe o rețea de
5 300 de asociații. În fiecare an, acești parteneri
asistă peste 1,8 milioane de persoane care trăiesc
sub pragul sărăciei. Persoanele nevoiașe sunt
îndrumate către ajutor alimentar după examina
rea situației lor de către asistenții sociali.

Ajutorul alimentar poate lua diverse forme, prin
tre care:
yy furnizarea de coșuri de alimente;
yy pregătirea meselor;
yy distribuirea de alimente în stradă pentru
persoanele fără adăpost;
yy asigurarea micului dejun.
Ajutorul alimentar are două funcții: pe de o parte,
acesta ajută persoanele să facă față mai bine
penuriei de alimente, prin suplimentarea meselor
acestora, iar pe de altă parte, acesta constituie
primul pas al unei călătorii spre incluziunea soci
ală – ajutorul funcționează punând capăt izolării
persoanelor care primesc asistență și oferindu‑le
acestora îndrumare.

„Mai mult decât o simplă sursă
de finanțare, FEAD este și
o rețea.”

© Belgaimage
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FEAD în țara dumneavoastră
AUSTRIA
Alocare din
bugetul FEAD:

BULGARIA
Alocare din
bugetul FEAD: 104,8

Cum sunt cheltuite fondurile: oferirea de ajutor

Cum sunt cheltuite fondurile: finanțarea distribuirii

18 milioane EUR
+
Contribuție națională: 3,2 milioane EUR
familiilor cu dificultăți pentru a cumpăra materiale
școlare la începutul anului școlar. Măsurile auxiliare le
vor furniza beneficiarilor informații relevante pentru
îmbunătățirea incluziunii sociale a acestora, precum și
sfaturi personalizate și activități de orientare.

Autoritatea de management:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz (BMASK) Sektion V
Stubenring 1
1010 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 1711006122
www.sozialministerium.at

BELGIA
Alocare din
bugetul FEAD: 73,8

milioane EUR
+
Contribuție națională: 14,4 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: sprijinirea distribuției

gratuite de alimente pentru persoanele care se confruntă
cu sărăcia prin intermediul unei rețele de organizații
partenere. Aceasta din urmă ia și măsuri de integrare
socială. Este posibil ca Belgia să acorde și asistență
materială pentru copii în viitor.

Autoritatea de management:

SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté,
Économie Sociale et Politique des Grandes Villes/POD
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale
Economie en Grootstedenbeleid
Boulevard Roi Albert II/Koning Albert II‑laan, 30
1000 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 25088586
www.mi‑is.be

milioane EUR
+
Contribuție națională: 18,5 milioane EUR
pachetelor individuale cu produse alimentare, precum
și a meselor calde, prin intermediul cantinelor sociale.
Programul oferă, de asemenea, măsuri auxiliare pentru
promovarea incluziunii sociale.

Autoritatea de management:

Министерство на труда и социалната политика
Агенция за социално подпомагане
ул. Триадица, 2
1051 София
БЪЛГАРИЯ
Tel. +359 28119607, +359 28119639
www.asp.government.bg

CIPRU
Alocare din
bugetul FEAD: 3,9

milioane EUR
+
Contribuție națională: 0,7 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de

materiale școlare (îmbrăcăminte și ghiozdane) celor
mai defavorizați elevi care frecventează școli publice.
Programul vine în completarea unui program național
existent care le furnizează elevilor mâncare.

Autoritatea de management:

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Κλήμεντος, 9
1494 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Tel. +357 22400957
Fax +357 22400961
www.mlsi.gov.cy
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CROAȚIA
Alocare din
bugetul FEAD: 36,6

ESTONIA
Alocare din
bugetul FEAD: 8

Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de ajutor

Cum sunt cheltuite fondurile: combaterea

milioane EUR
+
Contribuție națională: 6,5 milioane EUR
alimentar sub formă de mese sau de pachete de
alimente, împreună cu produse de igienă, materiale
școlare și echipamente sportive. Printre măsurile
auxiliare se numără consilierea cu privire la alimentația
echilibrată, îngrijirile de sănătate, igiena personală,
creșterea copilului și cultura financiară.

Autoritatea de management:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Uprava za koordinaciju programa i projekata Europske
unije u području rada i socijalne sigurnosti
Petraciceva, 4
HR-10000 Zagreb
HRVATSKA
Tel. +385 13696452
E‑mail: fead@mrms.hr
www.mrms.hr

DANEMARCA
Alocare din
bugetul FEAD: 3,9

milioane EUR
+
Contribuție națională: 0,7 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: finanțarea se axează
pe incluziunea socială a celor mai vulnerabile persoane
fără adăpost, a celor cu contacte foarte sporadice
sau fără contacte cu serviciile sociale. Obiectivul este
de a include 200 de persoane pe an în activitățile
FEAD pentru a le ameliora situația, ca prim pas spre
participarea ulterioară a acestora la măsurile sociale
existente.

Autoritatea de management:
Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
DANMARK
Tel. +45 33929300
E‑mail: sim@sim.dk
www.sim.dk
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milioane EUR
+
Contribuție națională: 1,4 milioane EUR
precarității alimentare, completând astfel programele
naționale dedicate altor tipuri de nevoi materiale. Banii
ajută la diminuarea cheltuielilor cu alimentele pentru
cea mai defavorizată parte a populației, în special iarna,
când aceasta se confruntă cu creșterea costurilor pentru
încălzire. Prin colectarea și distribuirea donațiilor de
alimente, programul vizează totodată reducerea risipei
de alimente.

Autoritatea de management:
Rahandusministeerium
Suur‑Ameerika 1
15006 Tallinn
EESTI/ESTONIA
Tel. +372 6113516
www.fin.ee

FINL ANDA
Alocare din
bugetul FEAD: 22,5

milioane EUR
+
Contribuție națională: 4 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de ajutor

alimentar pentru cele mai defavorizate persoane –
deseori persoane care se confruntă cu dificultăți pe
termen lung – precum cele care se bazează pe băncile
de alimente. Beneficiarilor li se vor oferi și măsuri
auxiliare precum direcționarea persoanelor către servicii
sociale, de cazare și/sau ocupare a forței de muncă.

Autoritatea de management:
Maaseutuvirasto
PL 405
FI-60101 Seinäjoki
SUOMI
Tel. +358 295312362
www.mavi.fi
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FRANȚA
Alocare din
bugetul FEAD: 499,3

GRECIA
Alocare din
bugetul FEAD: 280,9

Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de ajutor

Cum sunt cheltuite fondurile: combaterea

milioane EUR
+
Contribuție națională: 88,1 milioane EUR
alimentar celor mai nevoiașe persoane. La aceasta se
adaugă măsuri auxiliare, precum îndrumare și sprijin,
pentru a ajuta acești oameni să iasă din sărăcie.

Autoritatea de management:

Ministère des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la cohésion sociale
10-18 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon
75014 Paris
FRANCE
Tel. +33 153861041
www.social‑sante.gouv.fr

GERMANIA
Alocare din
bugetul FEAD: 78,9

milioane EUR
+
Contribuție națională: 13,9 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: sprijinirea incluziunii

sociale a persoanelor afectate de (sau amenințate cu)
lipsa unei locuințe și a celor mai defavorizați migranți
din UE, prin îmbunătățirea accesului acestora la sprijin
material și la servicii sociale. Finanțarea vizează, de
asemenea, îmbunătățirea accesului copiilor imigranților
la oferte de educație timpurie și la incluziune socială.

Autoritatea de management:

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abteilung VI
Gruppe Europäische Fonds für Beschäftigung, Referat
EF 2
Rochusstr. 1
53107 Bonn
DEUTSCHLAND
Tel. +49 30185270
www.bmas.de

milioane EUR
+
Contribuție națională: 49,6 milioane EUR
precarității alimentare și materiale a celor mai nevoiașe
persoane, cu accent pe familii, în special pe familiile
monoparentale sau cu mai mulți copii, precum și pe
persoanele fără adăpost. Ajutorul material include
pachete de alimente sau mese gata preparate (în
principal pentru persoanele fără adăpost), precum și
încălțăminte și îmbrăcăminte, articole pentru școală și
echipamente pentru bebeluși.

Autoritatea de management:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ασφάλισης και Πρόνοιας
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού
Κ. Παλαμά 6-8
111 41 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Tel. +30 2102120719
www.ekka.org.gr

IRL ANDA
Alocare din
bugetul FEAD: 22,8

milioane EUR
+
Contribuție națională: 4 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de

alimente și alte bunuri de bază precum produse de
igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite școlare.
Programul irlandez vizează cele mai defavorizate
persoane care nu sunt cuprinse în sistemele de
asistență. De asemenea, se promovează integrarea
socială a acestora prin măsuri auxiliare.

Autoritatea de management:

An Roinn Coimirce Sóisialaí/Department of Social
Protection
Tionscnaimh Phobail agus Seirbhísí Fostaíochta/
Community Initiatives and Employment Services
Sráid Taoiling /Teeling Str.
Tobar an Choire, Co Shligigh/Tubbercurry, Co Sligo
ÉIRE/IRELAND
www.fas.ie
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ITALIA
Alocare din
bugetul FEAD: 670,6

LITUANIA
Alocare din
bugetul FEAD: 77,2

Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea gratuită

Cum sunt cheltuite fondurile: sprijinirea furnizării

Autoritatea de management:

Autoritatea de management:

milioane EUR
+
Contribuție națională: 118,3 milioane EUR
de alimente pentru persoanele nevoiașe. De asemenea,
fondurile sprijină copiii din familiile defavorizate cu
materiale și echipamente școlare și oferă asistență
persoanelor fără adăpost, inclusiv saci de dormit,
produse de igienă, îmbrăcăminte și alte bunuri de bază.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali
Via Fornovo, 8
00192 Roma
ITALIA
E‑mail: FEADgestione@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

LETONIA
Alocare din
bugetul FEAD: 41

milioane EUR
+
Contribuție națională: 7,2 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de alimente
celor mai nevoiașe persoane. Gospodăriile cu copii
care suferă din cauza precarității materiale sunt, de
asemenea, sprijinite cu materiale educaționale pentru
școală și cu alte articole de bază.

Autoritatea de management:
Labklājības ministrija
Skolas ielā, 28
LV-1331 Rīga
LATVIJA
E‑mail: lm@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv

milioane EUR
+
Contribuție națională: 13,6 milioane EUR
de pachete de alimente pentru 300 000 de persoane
nevoiașe. Începând din 2016, la sprijinul alimentar se
vor adăuga pachete cu produse de igienă de bază.
Organizațiile partenere oferă, de asemenea, măsuri
auxiliare pentru încurajarea integrării sociale.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
A. Vivulskio, g. 11
LT-03610 Vilnius
LIETUVA
Tel. +370 52664208
www.socmin.lt

LUXEMBURG
Alocare din
bugetul FEAD: 3,9

milioane EUR
+
Contribuție națională: 0,7 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: oferirea de ajutor

alimentar și asistență materială de bază pentru
satisfacerea nevoilor celor mai defavorizate persoane,
ajutându‑le astfel să economisească bani pentru alte
cheltuieli, precum costurile de cazare.

Autoritatea de management:

Ministère de la famille et de l’intégration
Division de la solidarité
12-14, Avenue Emile Reuter
2420 Luxembourg
LUXEMBOURG
www.mfi.public.lu

22

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) I Ruperea cercului vicios
al sărăciei și precarității

MALTA
Alocare din
bugetul FEAD: 3,9

PORTUGALIA
Alocare din
bugetul FEAD: 176,9

Cum sunt cheltuite fondurile: finanțarea pachetelor

Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de sprijin

milioane EUR
+
Contribuție națională: 0,7 milioane EUR
de alimente care trebuie livrate gospodăriilor cu cele mai
scăzute mijloace, cum sunt cele care primesc asistență
socială, care au cel puțin doi copii și un venit sub salariul
minim sau care primesc pensii mici de tip necontributiv.

Autoritatea de management:

milioane EUR
+
Contribuție națională: 31,2 milioane EUR
alimentar și pachete de bunuri de bază pentru cele
mai nevoiașe persoane, precum produse de igienă,
îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite școlare.
Organizațiile partenere oferă măsuri auxiliare pentru
a încuraja integrarea socială.

Ministeru għall‑Affarijiet Ewropej u l‑Implimentazzjoni
tal‑Manifest Elettorali Diviżjoni għall‑Ippjanar
u l‑Koordinazzjoni tal‑Prijoritajiet
Santa Venera SVR 1411
MALTA
Tel. +356 22001142
www.odpm.gov.mt

Autoritatea de management:

POLONIA
Alocare din
bugetul FEAD: peste

REGATUL UNIT
Alocare din
bugetul FEAD: 3,9

Cum sunt cheltuite fondurile: sprijinirea furnizării de

Cum sunt cheltuite fondurile: sprijinirea furnizării

473,4 milioane EUR
+
Contribuție națională: 83,5 milioane EUR
asistență alimentară pentru persoanele expuse riscului
de sărăcie și de excluziune socială, acordând o atenție
deosebită familiilor numeroase și persoanelor fără
adăpost. Există planuri de finanțare și pentru măsuri
auxiliare, precum ateliere de educație economică și
programe educaționale care promovează principiile
alimentației sănătoase și contracarează risipa de
alimente.

Autoritatea de management:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 226610277
Fax +48 226610276
www.pozytek.gov.pl

Autoridade de Gestão do POPH
Avenida Infante Santo, 2-5.º
1350–346 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 213944955
www.poph.qren.pt

milioane EUR
+
Contribuție națională: 0,7 milioane EUR
de alimente pentru cei mai defavorizați elevi. Alocația
finanțează cluburile pentru micul dejun din școlile
primare și secundare pentru copiii care au dreptul la
mese gratuite la școală, contribuind astfel la reușita
academică a copiilor săraci, promovând obiceiurile
alimentare sănătoase la o vârstă fragedă și ajutând
familiile să economisească bani.

Autoritatea de management:

Department for Education
School Food Unit
Level 2, Sanctuary Buildings Great Smith Str.
SW1P 3BT London
UNITED KINGDOM
www.gov.uk/government/organisations/
department‑for‑education
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REPUBLICA CEHĂ
Alocare din
bugetul FEAD: 23,3 milioane

SLOVACIA
Alocare din
bugetul FEAD: 55,1

Cum sunt cheltuite fondurile: combaterea

Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de alimente

EUR
+
Contribuție națională: 4,1 milioane EUR
precarității alimentare și materiale a familiilor cu copii
și a altor persoane cu nevoi sociale pronunțate, precum
și a celor care suferă din cauza (sau care sunt expuși
riscului) lipsei unei locuințe. La asistența materială se
adaugă activități de incluziune socială.

Autoritatea de management:

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
Kartouzská 4/200
150 99 Praha, 5
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel. +420 221923997
www.mpsv.cz

ROMÂNIA
Alocare din
bugetul FEAD: 441

milioane EUR
+
Contribuție națională: 77,8 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de alimente

pentru cele mai nevoiașe persoane, precum și rechizite
școlare pentru copiii aflați în dificultate. Educația igienică
și educația alimentară, ajutorul oferit pentru accesarea
serviciilor medicale sau a consilierii juridice, orientarea
către serviciile sociale și îndrumarea și sprijinul pentru
găsirea unui loc de muncă se numără printre măsurile
auxiliare.

Autoritatea de management:
Ministerul Fondurilor Europene
Bd. Carol I, nr. 34-36, sector 2
020922 București
ROMÂNIA
Tel. +40 213150214/118
www.fonduri‑ue.ro

milioane EUR
+
Contribuție națională: 9,7 milioane EUR
și asistență materială de bază pentru persoanele fără
adăpost și gospodăriile care se bazează pe indemnizații
și care se confruntă cu dificultăți materiale.

Autoritatea de management:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 220461055
www.employment.gov.sk

SLOVENIA
Alocare din
bugetul FEAD: 20,5

milioane
+
Contribuție națională: 3,6 milioane EUR
Cum sunt cheltuite fondurile: oferirea de ajutor

alimentar pentru cele mai defavorizate persoane,
împreună cu măsuri auxiliare. Pachetele de alimente
sunt livrate în principal la punctele de distribuție locale
ale organizațiilor partenere selectate, dar și direct în
locuințe și adăposturi în cazul celor mai vulnerabile
persoane și al celor excluse din punct de vedere social.

Autoritatea de management:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Kotnikova, 28
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 13697700
E‑mail: gp.mddsz@gov.si
www.vlada.si
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SPANIA
Alocare din
bugetul FEAD: 563,4

ȚĂRILE DE JOS
Alocare din
bugetul FEAD: 3,9

Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de ajutor

Cum sunt cheltuite fondurile: combaterea excluziunii

milioane EUR
+
Contribuție națională: 99,4 milioane EUR
alimentar. În plus, organizațiile partenere oferă măsuri
auxiliare pentru a încuraja integrarea socială și pe piața
muncii a celor mai defavorizate persoane.

Autoritatea de management:

milioane EUR
+
Contribuție națională: 0,7 milioane EUR
sociale a persoanelor cu vârstă de pensionare, cu un
venit scăzut sau cu datorii considerabile. Programul
preconizează ajutarea a aproximativ 5 000 de
participanți pe parcursul unei perioade de șapte ani.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo
C/ Pío Baroja, 6
28009 Madrid
ESPAÑA
Tel. +34 913631800
E‑mail: unidadgestionfse@meyss
www.administracion.gob.es

Autoritatea de management:

SUEDIA
Alocare din
bugetul FEAD: 7,9

UNGARIA
Alocare din
bugetul FEAD: 93,9

Cum sunt cheltuite fondurile: sprijinirea persoanelor

Cum sunt cheltuite fondurile: furnizarea de asistență

milioane EUR
+
Contribuție națională: 1,4 milioane EUR
excluse din punct de vedere social, în special
a cetățenilor UE‑SEE inactivi din punct de vedere
economic, care locuiesc temporar în Suedia și nu au
dreptul la asistență din partea serviciilor sociale. De
asemenea, fondul facilitează activități de îmbunătățire
a cunoștințelor acestora despre societatea suedeză,
precum și activități privind sănătatea și prevenirea
îmbolnăvirilor.

Autoritatea de management:
Svenska ESF‑rådet
Box 471 41
SE-100 74 Stockholm
SVERIGE
Tel. +46 857917116
www.esf.se

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Agentschap SZW
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
NEDERLAND
Tel. +31 703334444
www.rijksoverheid.nl

milioane EUR
+
Contribuție națională: 16,6 milioane EUR
alimentară și materială pentru copiii din familiile sărace,
persoanele fără adăpost și persoanele cu handicap și/
sau vârstnice cu venituri scăzute. Împreună cu pachetele
de alimente și cu mesele calde, altă asistență materială
este planificată pentru copii.

Autoritatea de management:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Pf. 609
Budapest 5
1373
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17951200
E‑mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
www.kormany.hu/en/ministry‑of‑human‑resources

CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE UNIUNII EUROPENE?
Publicații gratuite:
•

un singur exemplar:
pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•

mai multe exemplare/postere/hărți:
de la reprezentanțele Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/represent_ro.htm),
de la delegațiile din țările care nu sunt membre ale UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_ro.htm)
sau contactând rețeaua Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm)
la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit în toată UE) (*).
(*)

Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice (unii operatori și unele cabine
telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).

Publicații contra cost:
•

pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

KE-01-15-518-RO-N

Această broșură descrie eforturile UE de a‑i ajuta pe unii dintre cei mai vulnerabili cetățeni ai săi prin
furnizarea de asistență nefinanciară. Aceasta prezintă statistici privind nivelul actual al sărăciei în Europa
și descrie FEAD, motivul pentru care este necesar fondul, cui i se adresează și cum funcționează acesta.
De asemenea, publicația conține exemple concrete de ajutor acordat unor oameni din Europa prin FEAD
și arată cum este administrată asistența de către parteneri din mai multe țări ale UE. O anexă cuprinde
detalii referitoare la fiecare țară: bugetul, cum se utilizează fondurile, precum și denumirea și datele de
contact ale autorității de management.
Prezenta publicație este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

Puteți descărca publicațiile noastre sau vă puteți abona gratuit pe:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93&langId=ro
Dacă doriți să aflați periodic noutăți despre Direcția Generală Ocuparea Forței
de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, abonați‑vă la buletinul de informare
gratuit Europa socială pe
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=ro

https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EU_Social

